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Giriş
Değişen ve genişleyen evrende, dünya üzerinde yaşamını idame ettiren insan için
“bilme edimi” merak duygusunun bir sonucudur. İnsandaki merak duygusu, öğrenme ve araştırma davranışlarını ortaya
çıkarmaktadır. Öğrenme ve araştırma davranışlarının sonuçları ise pek çok bilgidir.
İnsanlar için dinsel bilgi, gündelik bilgi,
teknik bilgi, sanatsal bilgi, felsefi bilgi ve
bilimsel bilgi gibi pek çok alanda bilgi
edinimleri kaçınılmazdır. O halde, merakın
sebep olduğu “bilgi” nedir?
Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğünde bilgi’nin kelime anlamına bakıldığında 1) İnsan aklının erebileceği olgu,
gerçek ve ilkelerin bütünü, malumat. 2)
Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile
elde edilen gerçek. 3) İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü
olmak üzere yaygın üç kullanımı karşımıza

çıkmaktadır. Felsefede ise bilginin
ne’liğini bir başka deyişle bilginin kaynağını, türlerini, sınırlarını, imkânını, doğruluğunu tartışan bir “bilgi felsefesi (epistemoloji)” söz konusudur. Ferrier’in, ilk kez
1854 yılında yayımladığı ders kitabında
bilgi (episteme) üzerine rasyonel söylemi
(logos) belirtmek için epistemoloji kelimesini Yunancadan oluşturmuştur (Lecourt,
2013). Pek çok kaynağa göre bilgi felsefesinde, bilginin tanımı özne ile nesne arasında kurulan bağ olarak tanımlanmıştır.
Öznenin yani insanın gerçeği bilme arzusu
(gerçeği merak etme duygusu) düşünüldüğünde öznenin gerçekle kurduğu bağı “bilgi” olarak tanımlanabilir. Bu bağ, gerçekle
çakıştığında, doğru bilgi olma olasılığı
yüksek bir bilgi olacaktır. O halde, doğru
bilgi olma olasılığı yüksek bilgileri, hangi
yöntemlerle elde ederiz? sorusuna yönelmek gerekecektir. Bilimi veya bilimsel
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yöntemlerle elde edilen bilgiler nasıl yorumlanmalıdır? Bilimsel bilgi nedir? Yöntemi var mıdır?
Bilgiden bilime, bilimselliğe
Sözlük anlamı ve pek çok bilim ile ilgili
tanımlamalar incelendiğinde bilimin, yöntemli, dizgesel ve evreni anlamaya yönelik
bilgiler olarak tanımlandığı gözlenecektir
(Bhattacherjee, 2012; Jarrard, 2001; Booth,
2004 ). Bilginin tanımından yola çıkarak
bilime, bilimsel bilgiye dair bir takım ölçütler belirlemek şüphesiz mümkündür.
Öznenin, gerçeğin belli bir niteliği ile kurduğu bağ, bilgi olarak tanımlandığında
bilimsel bilgi türünde, ilgilenilen objenin
yani gerçeğin belli bir niteliğinin ölçülebilir, gözlenebilir, tanımlanabilir bir durumu
söz konusu olacaktır. Pek tabi ki olmayan
bir gerçek ile öznenin bağ kurması mümkün değildir. Örneğin evrendeki güneş
sistemi olmasa idi bugün güneş sisteminden bahsetmek olası değil idi. Bir başka
örnek, “etik ya da ahlak” olarak soyut kavramlar olarak atfettiğimiz insana ait özellikler, gözlenebilir davranışlara, işevuruk
tanımlamalara sahip olmasa idi bugün bu
davranışlar ölçülemez idi. Keza eğitim,
psikoloji, sosyoloji gibi insan davranışlarının gözlendiği, davranışlara ait ilkelerin
(gelişim ve öğrenme ilkeleri, kuramları…vs) şimdilik evrensel ve genel geçer
bilgilerinin de doğru kabul edildiği bu bilimler söz konusu olmazdı.
Carnap’a göre gözlenemez olan şey, gerçek olarak kabul edilmez (Lecourt, 2013).
Gerçek bu noktada insan için gözlenen bir
unsur olmak durumundadır. Dolayısıyla
öznenin yapacağı, bir gözlem veya doğrudan

veya dolaylı bir ölçme işlemi olacaktır.
Ölçme veya gözlem yapma işlemi ise bir
takım ölçme araçlarıyla, duyularla, sezgilerle, akıl mantık yoluyla mümkün olacaktır. Daha genel bir anlatımla ifade etmek
gerekirse ölçme işleminde akıl yürütme
yollarını işe koşmak, gerçeğin niteliği ile
kurulacak olan bağın, dolayısıyla bilginin
ne'ligine işaret edecektir. Bu noktada saçma bilgi veya batıl ile bilimsel bilgi arasındaki ölçüt, bilginin edinimindeki yöntemlerde işe koşulan akıl yürütme, problem
çözme süreçlerindeki farkındalıktan ya da
kavrayıştan ileri gelecektir. Öyle ki, Popper bilimselliğin sınırını yanlışlanabilirlik
ya da çürütülebilirlik olarak tanımlamıştır
(Lecourt, 2013). Dolayısıyla, yanlışlama
ve çürütme işlemi bir takım rasyonel süreçlere, olgusal kanıtlara, mantıksal çıkarımlara dayanacaktır yani üstün bir kavrayış söz
konusu olacaktır. Bu kavrayış, bilimsel
yönteme dokunacaktır.
Bilimden Bilimsel Yönteme
Bhattacherjee (2012)’ye göre bilimin amacı, bilimsel bilgi yaratmaktır. Bilimsel bilgi
ise bilimsel yöntem aracılığıyla elde edilmektedir. Bilimin öncüleri isimli kaynakta
bilimselliğin yolu veya bilimsel yöntem,
kalın çizgilerle “bulma” ve “doğrulama”
diye iki bağlamda ele alındığı; problem
çözmenin “sınama-yanılmayı ayıklama”
denen bir yönteme dayandığı; eldeki sorunu açıklama, araştırma etkinliği olarak
ifade edilmiştir (Yıldırım, 1997). Bir başka
kaynağa göre bilimsel yöntem, sorunun
farkına varılması, kavranması ve sistematize edilmesi, varsayımlar oluşturulması,
araştırma tekniğinin seçimi, veri toplama
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tekniğinin belirlenmesi, veri toplanması,
verilerin çözümlenmesi, çözümlerin yorumlanması ve rapor yazılması aşamalarını
içeren bir süreç olarak açıklanmıştır (Şenel, 2013). Dolayısıyla, bilimsel yöntemin,
bir dizi bilimsel araştırma süreçlerini barındırdığı açıktır (Nordgren, 2004).
Karakaş (1997)’a göre bilimselliğin beş
temel ölçütü bulunmaktadır. Bu ölçütler,
gözlenebilirlik (ele alınan öge ve süreçler
gözlenebilir nitelikte olmalıdır), ölçülebilirlik (incelenen öge ve süreçler ölçülebilmeli, sayısal ifadelerle betimlenip özetlenebilmelidir), iletilebilirlik (ilgili kişi tarafından başka kişilere açık bir dille anlaşılır
şekilde aktarılabilir olmalıdır), tekrarlanabilirlik (belli koşullarda gözlem ve ölçümler başkaları tarafından tekrarlanabilir olmalıdır) ve sağdanabilirlik (öne sürülen
hipotezler test edilebilir nitelikte olmalıdır). Ancak ne var ki, bu beş ölçüte dayalı
bilimsel bilgileri, pozitif bilim olarak adlandırılmasını bugün için doğru bir tanımlama değildir. Çünkü, bu beş ölçütün pozitif bilim için değil, “salt bilim” için ele
alınması gerektiği düşünülmektedir. Bu beş
ölçüt, pozitif bilim olarak atfedildiğinde
pozitif bilimin karşısına veya yanına hangi
ölçütlerle hangi tür bilimin ortaya konmuş
olduğu sorusu sorulması gerekmektedir.
Bugün modern bilim veya post modern
bilim olarak atfedilen bilgilerde bilimsel
araştırma süreçlerinin ve yukarıda ifade
edilen bilimselliğin ölçütlerinin söz konusu
olduğu gözlenecektir. Dolayısıyla, bilimselliğin ölçütleri ve bilimsel araştırma işlem adımları yalnızca pozitif bilimlere (!?)
ait nitelikler olarak değerlendirilmemesi
gereklidir.

Bugün bilgi edinmenin kaynağına ilişkin
pek çok felsefi yaklaşım (idealizme, realizme, septizme, emprizme, pozitivzme,
pragmatizme…vs.) bulunmaktadır. Bilimsel bilgiyi veya bilimsel yöntemi bir veya
birkaç felsefe akımına atıf yaparak bilimsel
araştırma yöntemlerinin nitel araştırmanicel araştırma olarak sınıflandırılması
doğru bir yaklaşım değildir. Bugün bilimsel araştırma yöntemlerinin nitel araştırma
ve nicel araştırma yöntemleri olarak sınıflandırıldığı pek çok kaynağa rastlamak
mümkündür. Gerçeğe atfedilen bilimin ve
onun araştırma yönteminin nitel veya nicel
araştırma yöntemi olarak sınıflandırılması
doğru bir yaklaşım değildir. Bu tür bir sınıflama magazinsel bir bilim anlayışı olarak değerlendirilmektedir. Bilimin magazinleştirilmesi ise bilimin popülerleştirilmesinden ziyade bilimin yozlaştırılmasıdır,
bilimsel içeriğin sulandırılmasına ve bilim
dışı düşünce, tutum ve davranışlara sebep
olmaktadır (Şenel, 2013). Nitel ve nicel
araştırma sınıflaması bilimin, bilimsel yöntemindeki farklı akıl yürütme veya problem çözme süreçlerinin yanlış değerlendirilmesine yol açmaktadır. Farklı akıl yürütme yollarını veya problem çözme süreçlerini kullanmak adı bilimsel olan bilimsel
araştırmanın sınıflandırılması (nitel-nicel
araştırma) için yeterli ve gerekçeli bir neden olarak düşünülmemelidir. Oysa merak
konusu olan gerçeğin belli bir niteliğinin
bilinebilmesinde yalnızca tümevarım veya
yalnızca tümdengelim akıl yürütme becerisi işe koşulabilir. Rothchild (2006)’a göre
hem tümevarım hem de tümdengelim mantıksal problem çözme sistemidir. Dolayısıyla mantıksal problem çözme sistemi ile
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gerçeğin niteliği arasında sıkı bir ilişki
vardır; ayıran bir çizgi yoktur. Tümdengelim akıl yürütme yolları ile çözülen problemleri nicel araştırma; tümevarım kullanılarak çözülen problemleri de nitel araştırma olarak atfetmek gerçeğin niteliğini bulandırmaktır.
Sistemli, evrensel, şimdilik doğruluk değeri yüksek olasılıkla ifade edilen bilimsel
önermelerde, argümanlarda, açıklamalarda
aynı kelimelerle farklı manalar atfedildiğinde uzlaşmada -yani bilimselliğin ölçütlerinden iletilebilirlikte- bir takım sorunlar
ortaya çıkmaktadır. Batuhan (2006)’a göre
“bilim dilleri, kullandıkları terimlerin anlamı üzerinde uzlaşmaya varıldığı ölçüde
“exact” sıfatını kazanırlar” ifadesi kayda
değerdir. Bugün farklı alanlarda belki de
ilgilenilen alanının en temel konularında
dahi kavram kargaşalığı, anlaşmazlıkları
bulunmaktadır. Wittgenstein (2002, Çev.
Aruoba)’a göre, insanı yanlışa sürükleyen
şey, onun sözcüklerin bir oyunda nasıl kullanıldıklarına bakarak, aynı sözcüklerin
başka bir oyunda da aynı şekilde kullanılacağını düşünmesidir. Öyleyse sözcüklere
atfedilen her ne ise bir yerde oyunu oynayan herkes için aynı şeyi ifade etmesi gerekmez mi? Kavramlar üzerinde ortak bir
algı yoksa hangi bilimden bahsediyor olabiliriz acaba? Ne anlayacağız, ne anlatacağız?
Bilimin yöntemi olan bilimsel araştırma
yöntemlerinde ise henüz uzlaşmaya varılmadan, magazinsel bilim anlayışı olarak
adını devam ettiren, kimileri için pazarlama sloganı haline gelen “nitel araştırma ve
nicel araştırma yöntemleri” sınıflaması

tartışmalara örnek gösterilebilir. Örneğin
Sönmez ve Alacapınar (2015)’a göre “nitel
araştırmalarda herkes aynı sonuca ulaşacak
diye bir ilke yoktur ve olamaz. Hatta aynı
kişi, grup aynı olgu, kişi, kişiler, nesneler
üzerinde çalışsa bile aynı sonuçlara ulaşamazlar; çünkü evrende kaos vardır; bir
düzen yoktur” açıklaması bilimin tanımı ve
yöntemi ile çelişmektedir. Bilimin kendisi
ile çelişen bir bilimsel araştırma yöntemi
olarak adlandırılan “nitel araştırma yöntemi” kendi kendini çürütmektedir.
Nitel ve Nicel Araştırmalar Retoriğine
Dair Sorular
Bilgi edinimi “merak duygusundan” ileri
geliyorsa merak edilen gerçeğin belli bir
niteliği yani bir araştırma konusu kişi/olay/olgu/davranış olabiliyorsa araştırma
konusuna/gerçeğin belli bir niteliğine göre
nitel veya nicel araştırma etiketlemesi yapılabilir mi? Örneğin maddenin atom parçacığını gözlemek/atom hakkında gerçek
(hiç değilse gerçeğe yakın) bilgiye ulaşmak
isteyen bir araştırmacı için araştırma yöntemini nicel araştırma olarak etiketleme
yapmak doğru bir yaklaşım mıdır? Merak
edilen veya bağ kurulmak istenen objenin
niteliği örneğin insan ahlakı ise yapılacak
bilimsel araştırma için nitel araştırma sınıflaması doğru mudur?
Araştırmanın hipotezi ya da araştırma sorusu ile araştırma konusu arasında sıkı bir
ilişki olduğu düşünülürse hipotezlerin sınanmasında gözleme alınan/ölçülen nesneye/objeye/varlığa göre nitel veya nicel
araştırma etiketlemesi yapılabilir mi? Örneğin öğretmenlere göre “yöneticilerin
zorbalık eğilimlerine ilişkin görüşleri nelerdir?”
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araştırma sorusuna ya da “öğretmenlere
göre yöneticilerin zorbalık eğilimleri yüksektir” şeklinde ifade edilen hipotezin sınanması neden nitel araştırma olmalı?
Gözlenen/ölçülen birim sayısına göre nitel
veya nicel araştırma etiketlemesi yapılabilir mi? Bir başka deyişle, örnekleme göre
nitel veya nicel araştırma etiketlemesi yapılabilir mi? 10 veya 100 birimi gözlemlemek/ölçmek araştırmanın nitelliğine veya
nicelliğine mi delalettir? Örneğin öğretmenlere göre yöneticilerin zorbalık eğilimlerine ilişkin 10 öğretmenden toplanan
veriler ile 100 öğretmenden toplanan verilerin örneklem hacminden öte başka hangi
unsurlar söz konusudur ki araştırma, nitel
veya nicel olarak etiketlensin?
Veri toplama şekline göre nitel veya nicel
araştırma etiketlemesi yapılabilir mi? Ölçme aracınızın anket, ölçek, görüşme, kontrol listesi veya gözlem formu olup olmaması ya da ölçme aracınızın mikroskop,
teleskop, dürbün veya iki göz olup olmaması araştırmanın nitel veya nicelliğine mi
işarettir? Görüşme formu kullanmak araştırmayı neden nitel yapmaktadır? Ölçme
aracı gözlem formu değil de bir teleskop
olunca bilimin, bilgi edinmenin dolayısıyla
araştırmanın türü neden nicel olsun? Sınama, test etme sürecinde kullanılan araçlara bakarak araştırma türüne ilişkin çıkarımda bulunmak ne derece rasyoneldir?
Ölçümlerin birimine/başlangıç noktasının
neliğine göre nitel veya nicel araştırma
etiketlemesi yapılabilir mi? Yoksa ölçümün düzeyi/sonucu mu nitel veya nicel
olmalı? Nitel araştırma mı nitel ölçme

sonucu mu? Nicel araştırma mı nicel ölçme
sonucu mu? Araştırmaya katılanların
%40’ı kadın veya yöneticilerin %40’ı zorbalık eğilimindedir gibi bir sonuç, bu araştırma için nitel araştırma veya nicel araştırma türündedir söylemi rasyonel midir?
Bir araştırmanın yöntemini düşünelim?
Araştırmacının objektifliği, ölçümlerin
güvenirliği, ölçme araçlarının geçerliği,
aklın kurallarına ve etik ilkelere uygunluğu, toplanan verilerin gerçeği temsil gücü,
nitel veya nicel araştırma olarak etiketlenen araştırmaların hangisinde yoktur ya da
biri eksik diğeri fazla mıdır? Varsa nitel
araştırma-nicel araştırma etiketlemesini
ayıran temel nitelik/öz nedir? Gerekli midir? Hala somut deliller bulunabilmiş değildir. Kaynakların bir kısmında nitel araştırma için yorumlamacı felsefe (?), fenomolojik paradigma; nicel araştırmalar için
pozitif bilim felsefesi temellendirilmeye
çalışılmıştır (Firestone, 1987; Niglas,
1999). Creswell (2003) çalışmasında nitel
yaklaşımlar için yapılandırmacı (constructivism), savunmacı (advocacy), katılımcı
(participatory) bilgilerin varsayımlarını;
nicel yaklaşımlar için ise pozitivizm yerine
post pozitivizm bilgilerin varsayımları konu edinilmiştir. Castellan (2010)’ın çalışmasında ise nitel araştırmalar postpozitivizm olarak nitelendirilmiştir. Dahası aynı
çalışmada nitel araştırmalarda veri analizi
için tümevarım sürecinin, nicel araştırmalar da ise veri analizi için tümdengelim
sürecinin sürdürüldüğü iddia edilmiştir.
Felsefi yorumlar, bilgiyi veya varlığı anlama çabasındaki öz bakımından kendi
içinde tutarlı bakış açılarıdır. Örneğin idealizim asla kökten pragmatizmi reddetmez.
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Ancak nitel ve nicel araştırma türü olarak
yapılan sınıflamanın içeriğinde bilimsel
araştırmanın özü, bilimsel yöntemlere ilişkin kavrayış zedelenmektedir. Feyerabend
(Lecourt, 2013), “yöntembilimsel” kuralı
“ne olsa işe yarar (anything goes)” olarak
dile getirdiği ironisinde bilimsel düşünceyi
kısırlaştırma tehlikesine varan yanılsamanın inatçılığını sorgular ve bu yanılsamanın
tek amacının koltuğuna yerleşmiş akademik otoriteleri entelektüel konforunu ve
iktidarını sağlama almak olduğu şeklindeki
anlatımı dikkate değer bulunmuştur.
Sonuç
Camarinha-Matos (2012)’a göre bilimsel
yöntem, gözlem sonuçları üzerinde araştırmacıların yanlılık etkisini en aza indirmek içindir. Bir başka deyişle, bilimsel
yöntem gerçeğe ulaşmak için bir tür kılavuzdur. Nitel ve nicel araştırmalar, bilimin
bağrından kopan retoriksel yaklaşımlardır.
Ülkemizde de pek çok kitapçıda nitel araştırma adıyla bir pazar payı oluşturulmuştur.
Oysa alanda bu kavramların yeterince tartışılmadığı gözlenmiştir.

gelen özdeyişi “ileri görüşlülükten bilim
doğar; eylemden ileri görüşlülük doğar”
söylemini araştırma yapan bilim insanlarının tekrar düşünmesi, tartışması önerilmektedir. Hatta, üzerinde yeterince kanıt, bilgi
toplanmamış, rasyonelliği tartışılan konularda hiç değilse agnostik bir tutum benimsenmesi önerilmektedir.
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